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1 Belg op 3 heeft
digitale stress
Eén op de drie Belgen lijdt aan stress door de constante
toevloed van digitale info. Dat blijkt uit onderzoek in
opdracht van de Gezinsbond en de gepensioneerden -
beweging OKRA. De helft van de online actieve Belgen
zegt bijvoorbeeld dat hun e-mails en sociale media
checken het eerste én het laatste is wat ze elke dag
doen. Ruim een kwart geeft aan dat het constante 
e-mail verkeer de hele dag door, vooral op het werk, hen
stress bezorgt. De helft is zelfs te vinden voor een wet
die hen het recht geeft om e-mailberichten na de werk-
uren niet meer te lezen en te beantwoorden. Ook het
gebrek aan vaardigheden zorgt voor stress. Eén op de
vijf Belgen zegt dat hij zich digitaal hulpeloos voelt en
merkt een toenemende druk om zaken online af te han-
delen. Eén op de tien vreest zelfs voor zijn job door niet
of onvoldoende mee te zijn met de digitalisering.

Ons land is kampioen in
gescheiden sporten
De helft van alle Vlaamse sporters doet dat in een club
die  uitsluitend uit mensen van dezelfde etnische of cul-
turele groep bestaat, blijkt uit de studie ‘Social Inclusion
and Volunteering in Sports Clubs’. In Europa gaat het
gemiddeld om een vijfde, of zo’n 22 procent, terwijl de
teller in Nederland en Duitsland stopt bij respectievelijk
14 en 6 procent. «Er bestaat een zeer zware onder -
vertegenwoordiging van kansengroepen, vooral van
mensen met een migratieachtergrond, in onze clubs»,
zegt hoofdonderzoeker en sportsocioloog Jeroen
Scheerder (KU Leuven). «We zien een passieve open-
heid richting mensen met een migratieachtergrond,
maar veel clubs zijn er nog niet echt mee bezig in de
praktijk. Als ze een initiatief nemen, is dat eerder
 gericht op wie fysiek minder makkelijk mee kan, zoals
senioren of mensen met een beperking. Al zien we ook
weinig van mensen met een migratieachtergrond zelf.»
«Nu vinden allochtone Vlamingen vooral hun gading in
buurtgebonden sportinitiatieven, zoals Buurtsport»,
zegt Scheerder. «Bij de clubs zijn vooral de vechtsporten
en voetbal populair. Er heerst bij de clubs een wat con-
servatieve houding. ‘Moet de sport zich bezighouden
met maatschappelijke problemen?’, hoorde je tot 5 jaar
geleden. Maar er treedt een kentering op. Een goede
zaak, want sport kan een instrument zijn bij de inte -
gratie van nieuwkomers.» (RA)

Rouwen met een karaoke-app

TIENERS MAKEN FILMPJES VOOR
 VERONGELUKT MEISJE

Tientallen Vlaamse meisjes brengen een eer -
betoon aan Amélie, het meisje dat afgelopen
weekend met haar oma om het leven kwam aan
een overweg. Ze doen dat via socialenetwerksite
Musical.ly, waar Amélie ook zelf vrolijke karaoke-
filmpjes  opnam. «Jongeren doen alles online en
dus ver werken ze verlies samen, via een app.»

• BIEKE CORNILLIE •

Amélie Claus (8) wordt vandaag begraven, maar
op het net hebben  haar leeftijdsgenoten al een
prachtig eerbetoon georganiseerd. Alles begon
met een filmpje dat haar familie online zette. Op
de tonen van van Ed Sheeran lipt Amélie de tekst
van het nummer ‘Perfect’ mee. Het is haar laatste
karaokefilmpje op Musical.ly, een sociale -
netwerksite waar tieners playbackfilmpjes
 maken met hun smartphone en die dan delen
met duizenden volgers. Het meisje werpt kus-
handjes naar de camera en lacht. «Dit is mijn
laatste Musical.ly. Ik ben nu in de hemel samen
met mij mamie!!», staat bij het filmpje.
Maar wat nu met het filmpje gebeurt, is bijzon-
der. Tientallen Vlaamse 10- tot 16-jarigen delen
het pakkende filmpje op hun profiel. Sommigen
gaan er creatief mee aan de slag, zingen hetzelfde
nummer in, plakken hun filmpje naast dat van
Amélie en brengen zo een virtueel duet. 

Grote fan
Ook Stien Edlund (16) maakte zo’n filmpje.
Met haar 670.000 volgers is Stien de bekendste
Musical.ly-ster van ons land. De tiener heeft zelfs
een eigen kledinglijn en een boek. Omdat Amélie
grote fan was, monteerde Stien op vraag van haar
vriendinnetjes een videoclip met het overleden
meisje. «Enkele dagen geleden kreeg ik super-
veel reacties onder mijn video’s», vertelt Stien.
«Meisjes schreven dat een grote fan van mij was

gestorven en vroegen of ik iets kon doen. Onder-
tussen delen honderden anderen haar filmpje
en is er zelfs een hashtag voor haar: #RIPAmelie.
Ook al kende ik Amélie niet persoonlijk, ik heb

wel het gevoel dat we zo misschien iets kunnen
betekenen voor haar ouders.»
Volgens rouwexpert Johan Maes zijn sociale
 media vandaag de plek waar onze jeugd steun
zoekt in moeilijke tijden. Al lijkt het wel de eerste
keer dat een meisje geëerd wordt op Musical.ly.
«Sociale media hebben een dubbele functie»,
zegt hij. «Enerzijds gaan jongeren elkaar virtueel
opzoeken. Ze halen herinneringen op en voelen
de nabijheid van anderen die dezelfde gevoelens
delen. Anderzijds is het de uitgelezen plek voor
een eerbetoon. De kwaliteiten van iemand in de
verf zetten. Ook al kent meer dan de helft van die
meisjes Amélie niet, zo’n gebeurtenis grijpt alle
leeftijdsgenootjes aan.» 

Ook al kende ik Amélie niet
persoonlijk, ik heb wel het gevoel
dat we zo misschien iets kunnen
betekenen voor haar ouders

STIEN EDLUND (16),  MUSICAL.LY-STER

De familie van Amélie Claus postte een karaokefilmpje van het meisje
(rechts op foto), Stien Edlund (links op foto) maakte er een duet van.


